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◙ ◙  Latijns-Amerikaanse verdedigers beschermen 

 

 Twee maal per jaar komen de lidorganisaties van EU-LAT Network samen in Brussel, 

telkens voor twee dagen.  

 

 

 Het netwerk volgt de relaties op tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika. 

Waar mogelijk probeert het - door contacten en het doorsturen van informatie,  

verzoeken en aanbevelingen gericht aan de Europese instanties - het beleid te 

beïnvloeden om rechtvaardige relaties tussen de twee continenten te bevorderen. 

Daardoor beoogt dit lobbywerk, in samenspraak met georganiseerde sectoren van de 

bevolking in Latijns-Amerika, de situatie aldaar te verbeteren.  

   

 

 Op 5 en 6 november hielden we de tweede algemene vergadering van EU-LAT 

Network. We doorwaadden een omvangrijk programma. 

 

 We besteedden onder meer heel wat tijd aan 

inhoudelijke gesprekken en afspraken  van de drie 

werkgroepen die zich apart samen zetten: 1) 

werkgroep Natuurlijke Rijkdommen en inheemse 

Volkeren; 2) werkgroep Verdediging van de 

mensenrechten en 3) werkgroep Leven vrij van 

Geweldpleging (vooral geweld tegen vrouwen).   
 

 Ik zelf behoor tot de werkgroep Verdediging 

van de mensenrechten. 

Tevoren hadden we een brochure klaar gestoomd met 

als titel: Aanbevelingen aan de Europese Unie en de 

lidstaten voor de Bescherming van de Verdedigers 

van de Mensenrechten in Latijns-Amerika. 

 Daarin  wordt als inleiding verwezen naar de 

alsmaar beperktere ruimte voor activiteiten rond 

mensenrechten. En het gebrek aan erkenning en de 

criminalisering van de werking van de verdedigers van 

de mensenrechten.   

  

 Vervolgens stippen we enkele actielijnen ter aanbeveling aan. 
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Lijn 1: Een veilig klimaat verzekeren door de werking van degenen die mensenrechten 

verdedigen te erkennen en te legitimeren. 

Verdediging van rechten is een fundamenteel element van het democratisch systeem en moet 

door de staten gerespecteerd, beschermd en gepromoot worden.  

 

Lijn 2: Een wettelijk kader verzekeren voor de volledige uitoefening van het recht om rechten 

te beschermen zonder angst voor wraak en criminalisering. 

Selectief strafrechtelijke justitie toepassen op bepaalde gemeenschappen die hun rechten 

verdedigen schendt internationale normen.   

 

 

 

Lijn 3: Bedreigingen en aanvallen verminderen tegen verdedigers van de rechten op grond, op 

het grondgebied en op het milieu.  

De landelijke gemeenschappen hebben recht op grond, op zaadgoed en biodiversiteit en op 

het water voor de landbouw. Dit 

werd voor de eerste keer expliciet 

erkend door de Verenigde Naties.  

 

 Lijn 4: Verzekeren dat vrouwelijke 

verdedigsters kunnen opkomen 

voor hun rechten zonder angst om 

gestigmatiseerd te worden en 

geweldpleging te ondergaan 

vanwege hun vrouwzijn. 

Vrouwen die rechten verdedigen 

zijn blootgesteld aan vele en 

verhoogde discriminatie. Dit 

gebeurt dikwijls omdat hun werking als uitdagend beschouwd wordt tegenover bestaande 

normen en stereotypen in hun gemeenschap.    

 

 Op het einde van de reünie van de werkgroep tastten we de mogelijkheden af om ons 

document zoveel mogelijk kenbaar te maken onder de Europese instanties. 
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